Beretning for 2020 for

AFDELINGSNAVN
Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:

Michael Randrup

Næstformand:

Morten Juul Andersen

Kasserer:

Søren Rasmussen

Sekretær:

Henning Kamp

Bestyrelsesmedlem:

Kim Wallbrige

Bestyrelsesmedlem:

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den Er ikke blevet afholdt og der var fremmødt 0
medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Følgende ønskede ikke genvalg:

Grundet Corona er det ikke blevet afholdt Generelforsamling endnu, men håber på
afholdelse inden udgangen af juni (senest)

Året har stået i Corona’ens tegn, og det har naturligvis påvirket hele klubbens og sportens
virke. Det har været meget begrænset med aktivitet i klubben, da Københavns skyttecenter
har haft lukket meget af tiden ligesom stævner har været aflyst. Når der har været skydning,
har det efter de gældende krav og regler med ned til 4 skytter på banen. Det har dog været
muligt for os og få en god kommunikation op og kører med medlemmerne, der har tilpasset
så og mødt op i hold og skudt på skift.
Vi har lykkedes med og afholdt et par events i forsommeren 2020, hvor vi havde fokus på
IPSC – Det er stadig det helt store fokus fra klubbens side og det mærkes også på
medlemmerne, hvor der i 2020 er 10 nye licenshavere i klubben.
Hvis Corona’en tillader det, vil vi i starten af April 2021 afholde endnu et event, hvor fokus vil
være på sæson opstart for de nye licenshavere, således disse kommer godt i gang med den
nye IPSC sæson. Vi må afvente og se, hvad forsamlingsforbuddet osv. siger.
Vi håber også på, at afholde en IPSC minimatch i samarbejde med en af de københavnske
IPSC klubber – mere om det senere.
Vi er fortsat med de gode priser på ammunition, men grundet en tvist i det nuværende
regelsæt, har vi desværre måtte indstille salget igen. Dette skyldes at det ikke er muligt for
medlemmer uden ”alm” SKV tilladelse og købe, opbevare og transportere ammunition.
Derfor er det pt. kun muligt at købe og anvende den købte mængde ammunition på banen,
den dag ammunitionen er købt. Det er ikke optimalt, da medlemsskaren fortsat vokser og
ønsket om egen træning stiger. Vi har løfte dette problem gennem PI-KBH, hvor vi har haft
en god dialog med Gunnar, der har bragt sagen videre.
Når Corona’en letter, og vi forhåbentlig snart kan kommer tilbage til en mere normal
hverdag, så ligger der dejligt mange nye våben og venter på medlemmerne. Vi har brugt lidt
af bankbogen til indkøb af nye våben, således der nu er mulighed at skyde med stort set alle
de gense modeller på markedet.
Har du som medlem et ønske til et våben, vi ikke har i arsenalet, så sig til – det kan jo være
der er penge på kontoen og plads i boksen til endnu en skyder ☺
1000 tak til hele bestyrelsen for godt arbejde i en tid, hvor vi ikke må ses.
Vi ses
Formanden

